
 
 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia Dyrektor Muzeum J. I.  Kraszewskiego w Romanowie  o otwartym 

konkursie na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu  

 

Regulamin Konkursu ogłoszonego przez Dyrektora Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego                

w Romanowie na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu. 

Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie ogłasza otwarty konkurs na wybór 

partnera do opracowania i realizacji projektu pt. „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej 

leśniczówki z przeznaczeniem na potrzeby muzeum – Oficyna Kraszewskich”  przewidzianego do 

złożenia w konkursie nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19, w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne. 

Postanowienia wstępne 

§ 1. 

1. Regulamin określa cel konkursu oraz cel partnerstwa, warunki uczestnictwa w konkursie, kryteria 

wyboru partnera, zasady przygotowania oraz zgłaszania ofert, sposób ich oceny oraz sposób 

informowania o konkursie. 

2. Konkurs jest ogłoszony przez Dyrektora Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie 

na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów                   

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U.                 

z 2018r., poz. 1431 z późn. zm.), 

3. Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem 

Dyrektora Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie  nr 34/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku. 

§ 2. 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie jednego partnera, niezaliczonego do sektora  finansów publicznych, 

który będzie współpracował z Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie przy wspólnym 

tworzeniu i realizacji projektu  pt. „Rozbudowa i przebudowa budynku byłej leśniczówki                                

z przeznaczeniem na potrzeby muzeum – Oficyna Kraszewskich” przewidzianego do złożenia w 

konkursie nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne. 

 

 



 
 

§ 3. 

Cel Partnerstwa  

1. Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie projektu oraz realizacja działania 

polegającego na umieszczeniu tablic informacyjnych przy obiekcie zabytkowym wpisanym do 

Gminnej Ewidencji Zabytków w Sosnówce i pomniku przyrody oraz jego ogrodzenia, 

znajdujących się na terenie miejscowości Romanów gmina Sosnówka. Projekt będzie 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 

lata 2014-2020, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne w ramach 

konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19 

2. Liderem Projektu będzie Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie. 

3. Celem projektu będzie efektywne wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego 

Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie w celu osiągnięcia korzyści społecznych                          

i gospodarczych w wymiarze lokalnym, a także regionalnym. 

4. Przedmiotowy projekt będzie realizowany w oparciu o dokumentację konkursową 

umieszczoną na stronach internetowych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 pod adresem: 

www.rpo.lubeskie.pl 

§ 4. 

Warunki uczestnictwa w konkursie: 

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy                           

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a jednocześnie wymienione  w Regulaminie 

konkursu nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19 w punkcie  4.1 Podmioty uprawnione do ubiegania się               

o dofinansowanie. 

§ 5. 

Kryteria wyboru Partnera: 

1. Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria: 

a. zgodność celów statutowych/profilu działalności Kandydata na Partnera z celami 

partnerstwa, 

b. prowadzenie działalności na terytorium woj. lubelskiego,  

c. deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, 

organizacyjne, techniczne), opis posiadanych zasobów rzeczowych i osobowych, które 

kandydat na Partnera jest w stanie wnieść do Projektu, 



 
 

d. opis koncepcji udziału w Projekcie, a w szczególności propozycję realizacji działań opisanych 

w par. 3 niniejszego Regulaminu. 

§ 6. 

Zasady przygotowania oraz zgłaszania ofert 

1. Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera w procedurze otwartego konkursu jest zobowiązany 

do przedłożenia następujących dokumentów: 

a. wypełnionego „Formularza Oferty” w oparciu o zamieszczony wzór w ogłoszeniu o otwartym 

naborze Partnerów do wspólnej realizacji projektu na stronie internetowej: 

www.muzeumkraszewskiego.pl  

b. aktualnego wypisu z KRS lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego status 

prawny i organizacyjny oraz umocowanie osób reprezentujących Partnera, 

c. oświadczenie o zgodności działania kandydata na Partnera z celami partnerstwa wraz z kopią 

statutu  

d. deklaracja gotowości wspólnego przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji 

wymaganej do złożenia wniosku o dofinansowanie Projektu 

e. inne - potwierdzające informacje zawarte w formularzu oferty, 

f. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby 

rozstrzygnięcia konkursu 

2. Zgłoszenie oraz wszystkie załączniki do zgłoszenia powinny być podpisane przez osobę 

upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie 

rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem, 

3. Oferty złożone w sposób niekompletny nie będą rozpatrywane ze względów formalnych. 

4. Oferty należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Nabór partnera do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 

na lata 2014-2020 w ramach Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, 

Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne terminie od 9.11.2019 roku do 

30.11.2019 roku na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 

21-518 Sosnówka. 

5. Oferty złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane. 

 

 



 
 

§7. 

Sposób oceny ofert 

1. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014 – 2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.). 

2. Komisja Konkursowa dokona oceny wniosków pod kątem formalnym i merytorycznym. 

3. Ocena formalna jest oceną zero-jedynkową i dotyczy: 

a) dotrzymania terminu złożenia oferty, 

b) kompletności oferty i załączników, w tym złożenia oświadczeń będących częścią 

formularza oferty (załącznik nr 1), 

c) zgodności typu oferenta z wymaganiami konkursu, 

d) podpisania formularza oferty przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania 

podmiotu, 

e) posiadania siedziby na terenie województwa lubelskiego. 

4. Ocena merytoryczna odnosi się do następujących kryteriów (łącznie 60 punktów): 

a) zgodność działalności Partnera z przedmiotem i celami projektu – opis planowanych 

działań (0-15 punktów), 

b) oferowany wkład Partnera w zakres projektu w postaci zasobów ludzkich, finansowych, 

technicznych zarówno na etapie przygotowania jak i realizacji projektu (0-10 punktów), 

c) doświadczenie partnera w realizacji projektów współfinansowanych ze środków 

zewnętrznych  (0-5 punktów – 1 pkt. za 1 projekt), 

d)  opis koncepcji udziału w projekcie - propozycja realizacji działań (0-30 punktów). 

5. Do realizacji projektu może zostać wybrany Oferent, który spełni wszystkie wymogi formalne 

oraz uzyska minimum 60% punktów. 

6. Każdy z członków Komisji konkursowej dokonuje indywidualnej oceny każdej oferty. 

7. Ostateczną ocenę oferty stanowi średnia arytmetyczna z sumy punktów przyznanych łącznie 

przez członków Komisji konkursowej. 

8. Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji Partnera zostanie podana do 

publicznej wiadomości na stronie internetowej www.muzeumkraszewskiego.pl 



 
 

§8. 

Postanowienia końcowe 

1. Ocena złożonych zgłoszeń prowadzona będzie zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r.               

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2018r., poz. 1431 z późn. zm.), 

2. Ocenie podlegać będą zgłoszenia spełniające wymagania formalne określone w § 3 niniejszego 

Regulaminu. 

3. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny. 

4. Ogłaszający w przypadku unieważnienia Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie 

poniósł z tego tytułu podmiot zainteresowany zgłoszeniem swojej kandydatury lub kandydat na 

partnera, który dokonał zgłoszenia, a w szczególności Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za 

koszty przygotowania zgłoszenia. 

5. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa                               

o partnerstwie regulująca szczegółowe warunki współpracy i role poszczególnych partnerów 

przy przygotowaniu i realizacji Projektu. 

6. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na 

partnera, którego zgłoszenie zostały najwyżej ocenione. 

7. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.muzeumkraszewskiego.pl 

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiającej zawarcie umowy partnerstwa                         

z wybranym w wyniku naboru partnerem, Muzeum dopuszcza możliwość zawarcia umowy 

partnerstwa z podmiotem, który jako następny w kolejności został najwyżej oceniony. 

9. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie. 

 

 

Zatwierdzam 

Krzysztof Bruczuk  
Dyrektor Muzeum J. I. Kraszewskiego  

w Romanowie 


